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25 Fartyg och luftfartyg 

25.1 Allmänt 
Enligt 3 kap. 21 § ML undantas från skatteplikt omsättning av 
skepp för yrkesmässig sjöfart eller yrkesmässigt fiske, fartyg 
för bogsering eller bärgning, luftfartyg för yrkesmässig person- 
eller godsbefordran samt delar, tillbehör eller utrustning till 
sådant fartyg eller luftfartyg när varan säljs eller hyrs ut till den 
som äger fartyget eller luftfartyget eller den som varaktigt 
nyttjar detta enligt avtal med ägaren. Undantag från skatteplikt 
gäller också när varan förs in till landet för ägarens eller 
nyttjanderättshavarens räkning. 

Vidare undantas från skatteplikt omsättning av tjänster, såsom 
ombyggnad, reparation, underhåll, befraktning och uthyrning 
som avser ovan angivna fartyg och luftfartyg samt tjänster som 
avser delar, tillbehör och utrustning därtill. 

Enligt 1 kap. 2 § sjölagen (1994:1009) delas fartyg in i skepp 
och båtar. Med skepp avses fartyg vars skrov har en största 
längd av minst tolv meter och en största bredd av minst fyra 
meter. Andra fartyg kallas båtar. 

25.2 Skepp och fartyg 
Med yrkesmässig sjöfart förstås yrkesmässigt bedriven sjöfart 
med person- eller godsbefordran mot ersättning. 

Med yrkesmässig sjöfart avses även transport med skepp av 
eget gods. Med skepp för yrkesmässig sjöfart jämställs luft-
kuddefarkoster för yrkesmässig person- eller godsbefordran. 

En förutsättning för tillämpning av undantaget är att fartyget 
endast i ringa omfattning eller inte alls används i annan verk-
samhet än yrkesmässig sjöfart, yrkesmässigt fiske eller bärg-
ning/bogsering. 

Undantaget gäller inte för skepp, som är sådana farkoster för 
vilka förflyttningen är av underordnad betydelse i förhållande 
till huvuduppgiften. Undantaget gäller inte omsättning eller 
import av fyrskepp, flodsprutor, mudderverk, pontonkranar, 
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flytdockor, flytande eller nedsänkbara borrnings- eller produk-
tionsplattformar och inte heller andra farkoster som hänför sig 
till tulltaxenummer 89.05 och som inte är bärgningsfartyg. 

KR i Stockholm har i en dom 1982-08-06 bedömt skatteplikten 
för ett fartyg. Det var registrerat som passagerarskolskepp och 
användes för undervisningsändamål i en verksamhet som inte 
var kommersiell. KR ansåg att med skepp för yrkesmässig 
sjöfart avses fartyg som är av registreringspliktig storlek och 
som används i yrkessjötrafik, dvs. för yrkesmässig person- 
eller godsbefordran. Skolfartyget ansågs därför skattepliktigt. 
Domen innebär också att t.ex. isbrytare, polisbåtar och militär-
fartyg inte omfattas av undantaget i 3 kap. 21 § ML. 

Undantaget för skepp för yrkesmässigt fiske gäller alla skepp, 
som säljs eller förs in till landet för sådant fiske, oavsett om 
skeppet är särskilt anordnat för detta ändamål eller inte. 
Undantaget förutsätter att fartyget inte alls eller endast i ringa 
omfattning används för annan verksamhet än sådan som avses 
i 3 kap. 21 § ML.  

Undantaget omfattar alla fartyg för bogsering eller bärgning 
oavsett fartygets storlek. Som förutsättning för tillämpning av 
undantaget bör dock gälla att fartyget, om det är en båt inte alls 
eller endast i ringa omfattning används i annan verksamhet än 
bogsering och bärgning, och om det är ett skepp inte alls eller 
endast i ringa omfattning används i annan verksamhet än sådan 
som avses i 3 kap. 21 § ML. 

25.3 Luftfartyg 
För ett luftfartyg gäller som förutsättning för att det ska 
omfattas av undantaget från skatteplikt i 3 kap. 21 § ML att det 
inte alls eller endast i ringa omfattning ska användas för annat 
än yrkesmässig person- eller godsbefordran. Ett flygplan som 
används för undervisningsändamål i en flygklubb, för privat 
bruk eller internt inom ett företag omfattas således inte av 
undantaget i 3 kap. 21 § ML. En helikopter som används för 
skogsgödsling, kalkning av sjöar, kraftledningsinspektion m.m. 
har inte heller undantagits från skatteplikt, RÅ 1987 not. 603. 

25.4 Försäljning 
Utöver de krav som gäller i fråga om fartygets beskaffenhet 
krävs för att omsättning av ett fartyg eller ett luftfartyg ska 
vara undantagen från skatteplikt att köparen med detta ska 
bedriva yrkesmässig person- eller godsbefordran. I fråga om 
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fartyg för yrkesmässigt fiske eller bärgning och bogsering 
krävs att köparen ska bedriva sådan verksamhet för att undan-
taget ska vara tillämpligt. 

Undantaget från skatteplikt bör också gälla då köparen genom 
skriftligt avtal, träffat före förvärvet, sålt fartyget eller luft-
fartyget vidare alternativt stadigvarande upplåtit nyttjande-
rätten därtill åt någon som ska använda detsamma för yrkes-
mässig person- eller godsbefordran eller ifråga om skepp/ 
fartyg för sådana verksamheter som yrkesmässigt fiske eller 
bärgning och bogsering. 

I en dom 1994-12-14, mål nr 1503-1993, som gällde avdragsrätt 
vid förvärv av ett trafikflygplan har KR i Jönköping ansett att 
undantaget för omsättning av luftfartyg för yrkesmässig person- 
och godsbefordran var tillämpligt på ett finansbolags förvärv av 
ett trafikflygplan avsett för uthyrning. Enligt finansbolaget hade 
skriftligt avtal om uthyrning till ett bolag som bedrev yrkes-
mässig person- och godsbefordran ännu ej tecknats vid 
tidpunkten för dess förvärv av planet. KR har i detta fall fäst 
särskilt avseende vid flygplanets karaktär av trafikflygplan. 

25.5 Delar, tillbehör och utrustning 
Till fartygstillbehör räknas inte endast den fasta inredningen 
såsom maskineri, utan också tillbehör som har samband med 
fartygets sjövärdighet och navigation, såsom livräddningsutrust-
ning och nautisk utrustning. Som tillbehör räknas även däcks- 
och maskinförnödenheter, tågvirke, reservdelar och material för 
underhåll och reparation såsom smörjmedel, rostskyddsmedel, 
färg, borstar och skrapor. Fiskeredskap, exempelvis trål, räknas 
däremot inte som fartygstillbehör. Undantaget för utrustning 
avser endast utrustningsvaror till själva fartyget, exempelvis lös 
inredning för passagerarnas och besättningens behov, mattor, 
bäddutrustning, porslin och dukar. Varor som inte är nödvändiga 
för fartyget som sådant utan som närmast har karaktär av för-
brukningsvaror, omfattas däremot inte av undantaget. Som 
exempel kan nämnas proviant och vatten samt uniformer för 
fartygets befäl. Drivmedel till fartyg omfattas inte heller av 
undantaget. Det sagda bör även gälla ifråga om vad som bör 
räknas som tillbehör till luftfartyg. Flygbränsle är dock undan-
taget från skatteplikt, se avsnitt 6.12.4. 

RSV har i en skrivelse 1996-01-16, dnr 8729-95/901, gjort 
bedömningen att sjöcontainers, varmed avses containers som i 
huvudsak används i samband med transport ombord på fartyg, 
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inte kan anses utgöra tillbehör till fartyg enligt 3 kap. 21 § 5 p. 
ML. 

25.6 Tjänster 
Till tjänster hänförliga till fartyg och luftfartyg samt delar, 
tillbehör och utrustning till sådana räknas bl.a. 

− slamsugning och avfallshantering, 

− bevakning av fartyget, 

− bärgning, bogsering, lotsning, 

− kustradiotjänst, dock ej när tjänsten avser förbindelse som 
sker från land till fartyg, 

− hamnavgift, flygplatsavgift, 

− tvätt av bäddutrustning, dukar och skyddskläder, 

− reparation av navigeringsutrustning, 

− befraktning och uthyrning. 

Uthyrning av fartyg är undantagen från skatteplikt endast då 
uthyrningen avser sådant fartyg för vilket försäljningen är 
undantagen från skatteplikt, dvs. till någon som bedriver yrkes-
mässig sjöfart osv. Uthyrning av fartyg i andra fall omfattas 
inte av undantagsbestämmelserna. Skattefriheten gäller i 
allmänhet uthyrning både för personbefordran och för gods-
befordran men inte för omsättning av andra tjänster avseende 
godsbefordran. Skattefriheten gäller inte om t.ex. ett företag, 
som inte bedriver yrkesmässig sjöfart, hyr ett fartyg för en 
personalutflykt. 

Skeppsmäkleriverksamhet avser bl.a. anskaffande av last åt 
fartyg och fartyg åt last samt förmedling av köp och försälj-
ning av fartyg eller fartygskontrakt. 

Som tjänst avseende fartyg anses inte linjefart/styckegods-
trafik, dvs. en redares tillhandahållande av ett bemannat fartyg 
och en reguljär linjeservice. Detta anses i stället utgöra varu-
transport, när fartyget används för godstransporter. 

Som tjänst avseende fartyg anses inte heller 

− lastning och lossning av fartyg, 

− slussning, 

− mobilteletrafik till och från fartyg. 
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Omsättning inom landet av sådana tjänster medför således 
skattskyldighet. 

Uttag av farledsavgifter (tidigare benämning farledsvaru- och 
fyravgifter), vilka enligt särskild författning ska erläggas till 
tull- eller sjöfartsmyndighet bör enligt Skatteverkets uppfatt-
ning inte anses medföra skattskyldighet eftersom de utgör led i 
myndighetsutövning. KR i Jönköping har i dom 2003-10-01, 
mål nr 261-2001, varav framgår att avdragsrätt för ingående 
moms inte föreligger till den del skatten avser myndighets-
utövning, funnit att uttag av ifrågavarande avgifter ingår som 
ett led i myndighetsutövning. 

Hamnavgift och flygplatsavgift avseende andra fartyg än 
sådana som omfattas av undantagsregeln i 3 kap. 21 § ML 
utgör skattepliktig omsättning enligt 3 kap. 3 § 1 st. 6 p. ML, 
se avsnitt 20.3.6. 

25.6.1 Transport eller uthyrning 

I RSV:s skrivelse 1995-12-19, dnr 8922-95/900 redogörs för 
momsplikten för omsättning av varor och tjänster avseende 
fartyg. 

Med befraktare avses den som hyr fartyg eller nyttjar fartyg för 
transport av eget gods. Inom sjöfarten förekommer olika 
avtalsformer avseende befraktning och uthyrning. Man skiljer 
därvid på avtal som avser upplåtelse av fartyg åt en befraktare 
(certepartifrakt) och avtal som avser befordran av viss mängd 
gods i linjefart och annan styckegodstrafik (s.k. konossement-
frakt). Jfr 13 och 14 kap. sjölagen (1994:1009). 

Exempel på certepartiavtal är följande: 

Bareboatbefraktning, som innebär att fartygets ägare (redaren) 
hyr ut ett obemannat fartyg för viss tid till en befraktare. Sådan 
uthyrning anses som en tjänst avseende fartyg enligt 3 kap. 
21 § ML. 

Timecharter (tidsbefraktning), som innebär att redaren hyr ut 
ett bemannat fartyg för en viss tid till en befraktare. Även 
timecharter ska fr.o.m. den 1 januari 1995 anses som tjänst 
avseende fartyg (uthyrning) enligt 3 kap. 21 § ML. 

Resebefraktning innebär att redaren tillhandahåller ett 
bemannat fartyg för viss angiven resa och viss angiven last. 
Även resebefraktning ska fr.o.m. den 1 januari 1995 anses som 
tjänst avseende fartyg (uthyrning) enligt 3 kap. 21 § ML. 
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Slot- eller spacecharter samt kvantumkontrakt är specialformer 
av rese- eller tidsbefraktning. De anses numera också utgöra 
tjänst avseende fartyg (uthyrning) enligt 3 kap. 21 § ML. Vid 
styckegodsbefordran (s.k. konossementfrakt) avser de till-
handahållna tjänsterna inte fartyget utan godset och transporten 
av detta. Därför är sådana tjänster och tjänster som avser 
förmedling av dem i motsats till vad som gäller i fråga om 
tjänster i certepartiavtal inte undantagna från skatteplikt. 

RSV har i en skrivelse 2000-02-07, dnr 11507-99/100, gjort 
bedömningen att uthyrning av sådan personal som är nöd-
vändig för ett skepps behov eller framförande samt skepps-
lastens behov, utgör sådan omsättning som är undantagen från 
skatteplikt enligt 3 kap. 21 § 4 p. ML. 

Uthyrning till ett flygtransportföretag av såväl ett bemannat 
s.k. wet lease som ett obemannat s.k. dry lease flygplan för 
yrkesmässig befordran av passagerare och gods bör anses som 
en tjänst avseende luftfartyg (uthyrning) enligt 3 kap. 21 § ML. 

I ett förhandsbesked 1997-03-05 har SRN ansett att uthyrning 
av helikopter för sjuktransporter åt landstinget är hänförlig till 
undantaget. Enligt SRN påverkas inte bedömningen av det 
förhållandet att hyrestagarens transporter hänförs till sjukvård 
som är undantagen från skatteplikt och inte till sådan person-
befordran som är skattepliktig. 

25.6.2 Mäklare 

Enligt 3 kap. 21 a § ML undantas från skatteplikt omsättning av 
tjänster som tillhandahålls av mäklare och andra förmedlare, 
som handlar för någon annans räkning i dennes namn, om 
tjänsten avser en sådan omsättning som anges i 3 kap. 21 § ML. 

25.7 Undersökningsplikt 
Den som omsätter sådana fartyg och luftfartyg som avses i 
3 kap. 21 § ML, delar och tillbehör därtill eller tjänster avseen-
de dessa varor måste själv förvissa sig om att förutsättningar 
för skattefrihet gäller. I en dom av KR i Göteborg 1986-12-30, 
mål nr 2499–2502-1985, bedömdes säljarens utrednings-
skyldighet vid omsättning av delar, tillbehör och utrustning till 
fartyg. Frågan var om köparna var yrkesfiskare eller ej. KR 
konstaterade att kravet på undersökningsåtgärder inte kunde 
ställas alltför högt i ett sådant fall. Det ansågs tillräckligt att 
köparen avgav en skriftlig försäkran om att han var yrkes-
fiskare och att inkomsten redovisades som näringsverksamhet. 
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En förutsättning var dock att köparen klart kunde identifieras 
och att intyget stämde tidsmässigt med den aktuella för-
säljningen. 

I en dom 1995-05-19, mål nr 258-1994, har KR i Sundsvall 
bedömt frågan om vilken undersökningsplikt säljaren har vid 
en försäljning av ett skepp när det gäller att avgöra om skeppet 
ska användas för yrkesmässig sjöfart. 

För tillämpning av undantaget från skatteplikt i 3 kap. 21 § ML 
krävs enligt domen att den som säljer ett skepp måste 
undersöka om skeppet även efter försäljningen kommer att gå i 
yrkesmässig trafik. KR fann i målet att de efterforskningar som 
säljaren hade vidtagit inte kunde anses tillräckliga för att denne 
skulle anses ha haft fog för bedömningen att skeppet även i 
fortsättningen skulle gå i yrkesmässig sjöfart. Köparen hade 
bl.a. muntligen försäkrat att han hade för avsikt att bedriva 
charterverksamhet. En i målet åberopad underrättelse enligt 
28 § 1 st. 2 p. sjölagen (1994:1009) i då aktuell lydelse från 
Sjöfartsregistret den 1990-08-15, befanns innehålla enbart en 
upplysning om att ny ägare hade registrerats. Anledningen till 
att chartermotorskeppet angivits i en sådan underrättelse var att 
skeppet tidigare varit registrerat som charterfartyg. 

25.8 Rätt till återbetalning 
Undantagen enligt 3 kap. 21 och 21 a §§ ML är s.k. kvalifice-
rade, vilket innebär att den som omsätter varan eller tjänsten 
har rätt till återbetalning enligt 10 kap. 11 § 1 st. ML (se vidare 
avsnitt 16). 

25.9 Uttagsbeskattning 
I 2 kap. 2 och 3 §§ ML finns bestämmelser om uttags-
beskattning i de fall skattefria fartyg eller luftfartyg stadig-
varande tas i anspråk för andra ändamål än de i 3 kap. 21 § ML 
avsedda (se vidare avsnitt 7 och 12). 

25.10 Ej undantag i nästa led 
När den som säljer ett fartyg eller ett luftfartyg som vid för-
värvet eller importen undantagits från skatteplikt enligt 3 kap. 
21 § ML är denna senare omsättning inte undantagen från 
skatteplikt enligt 3 kap. 24 § ML i andra fall än då bestäm-
melserna i 3 kap. 21 § är tillämpliga på den nya omsättningen. 
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Exempel 

När en yrkesfiskare säljer en trålare till en annan yrkes-
fiskare som ska använda skeppet i yrkesmässigt fiske 
föreligger förutsättningar för tillämpning av undantaget 
i 3 kap. 21 § ML, däremot inte vid försäljning till ett 
varv som i sin tur avser att senare sälja fartyget vidare 
till en ännu ej känd köpare. Om försäljning senare sker 
till en yrkesfiskare är undantaget i 3 kap. 21 § ML 
tillämpligt vid den försäljningen. 

25.11 Sällskapet för Räddning af 
Skeppsbrutne 

Enligt 3 kap. 22 § ML undantas från skatteplikt omsättning 
som avser överlåtelse eller upplåtelse till Svenska Sällskapet 
för Räddning af Skeppsbrutne av fartyg för livräddning samt 
delar, tillbehör, utrustning och även bränsle till ett sådant 
fartyg. Undantaget omfattar också underhåll, reparation och 
andra tjänster som avser ett fartyg av angivet slag som ägs av 
eller har upplåtits till sällskapet eller delar, tillbehör eller 
utrustning till ett sådant fartyg. Av särskild betydelse är att 
undantaget i motsats till vad som gäller enligt 3 kap. 21 § ML 
även omfattar bränsle till fartyget. Även detta undantag är 
kvalificerat, dvs. rätt till återbetalning föreligger för den vars 
omsättning undantas enligt den aktuella bestämmelsen. 
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